ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

HOTARARE
privind repartizarea sumei de 2.119,0 mii lei, din cota de 22% din
impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul judetului Valcea,
aflata in contul deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor
Publice Valcea pentru echilibrarea bugetelor locale, in vederea
sustinerii programelor de dezvoltare locala ~i pentru proiecte de
infrastructura care necesita cofinantare locala, pe anul 2009
Consiliul Judetean Valcea , Tntrunit In sedinta ordinara din data de 30
aprilie 2009 la care participa un nurnar de 32 consilieri judeteni din nurnarul
total de 32 in functie:
Avand In vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului
Judetean Valcea, lnreqistrata sub nr.4833 din 21 aprilie 2009;
Luand Tn considerare Raportul de specialitate al Directiei Economice,
Tnregistrat sub nr.4834 din 21 aprilie 2009, precum si avizele comisiilor de
~
specialitate;
In conformitate cu prevederile art.33, alin.(3), lit."b" din Legea privind
finantele publice locale, nr.273/2006, cu modificarile si cornpletarile
ulterioare;
In temeiul art.97 din Legea adrninistratiei publice locale, nr.215/2001 ,
republicata, cu modiflcarile ~i completarile ulterioare

HOT A RA ~ T E:
Art.1 Se aloca suma de 2.119,0 mii lei, din cota de 22% din impozitul
pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul judetului Valcea, aflata In
contul deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea
pentru echilibrarea bugetelor locale , Tn vederea sustinerii programelor de
dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita
cofinantare locala , pe anul 2009, potrivit anexei care face parte integranta
din prezenta hotarare.

Art.2 Sumele neutilizate la finele anului 2009, provenite din sursa
mentionata la art.1, care se reflecta In excedentul bugetului local ~i In
fondul de rulment, vor fi utilizate In anul urrnator cu aceeasi destinatie, In
conditiile legii.
Art.3 Secretarul Judetului Valcea, prin Compartimentul Cancelarie,
va comunica prezenta hotarare Directiei Economice, Directiei Generale a
Finantelor Publice Valcea ~i consiliilor locale prevazute In anexa, In
vederea aducerii la Indeplinire a prevederilor ei, ~i va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judetean Valcea ~i In Monitorul Oficial al
Judetului Valcea.
Prezenta hoterere a fost edcpteie cu respectarea prevederilor art. 45,
alin. (2), lit. "a", coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administra(iei publice
locale, nr. 215/2001, republicete. cu moditicerile §i comoteteriie ulterio a re,
cu un numsr de 33 voturi pentru 0 voturi tmpotriv« §i 0 ebtineti.
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CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
Anexa
La Hotararea nr .

'50

din3!'.OI.2009

PROPUNEREA
privind repartizarea sumei de 2119 .0 mii lei din cota de 22% din impozitul pe venit lncasat la
bugetul de stat la nivelul judetului Valcea, aflata In contul deschis pe seama Directiei Generale a
Finantelor Publice Valcea, In vederea sustinerii programelor de dezvoltare iocala si pentru
proiecte de infrastructura, care necesita cofinantare locala, pe anul 2009
mii lei
Nr.
crt.
0

1

1

Barbatesti

2

Copaceni

3

Nicolae
Balcescu

4

Roe~ti

S

Denumire

Localitatea

proiect
2
Modernizare si asfaltare DC 155 Blrzesti - Stoenesti Reabilitare retea de alimentare cu apa , 8.5 km

Vladesti
TOTAL

MV/MV/1

180.00

70.00
579.00

~i

349 .00

Punct termic cu utilizarea resurselor regenerabile de energie
~i panouri solare termice la $coala cu c1asele I-VIII

70 .00

Marirea capacitatii sursei de apa pentru sistemul de
qospodarire apa canal

343.00

Achizitlonare teren pentru construirea statlei ecologice de
reciciare a deseurilor menajere
5

defalcate din
cota de 22%
4

150.00

Reabilitare monumente istorice, biserica Mierlesti ~i
Draqanesti
Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa , cornuna
Copaceni
Reabilitare sediu stationar Stoiceni - Constructie
amenajare carnin pentru persoane varstnice

11\/11-

Canalizare

~i

epurare ape menajere , com una Vladesti

300 .00
78 .00
2119.00

